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SANIMED

DESCRIERE Dezinfectant concentrat pentru suprafeţe

CARACTERISTICI Detergent dezinfectant concentrat cu acţiune fungicidă, bactericidă şi virucidă, activ 
împotriva bacteriilor gram-pozitive şi gram-negative, a fungilor, mucegaiurilor şi virusurilor, 
atât încapsulate, cât şi neîncapsulate, prezente în spaţiile casnice şi profesionale.
Deosebit de indicat pentru dezinfecţia suprafeţelor şi a echipamentelor din industria 
agroalimentară, hotelieră, de alimentaţie publică. Potrivit de asemenea pentru spaţii foarte 
frecventate, toalete, centre medicale, spitale. 
Elimină 99,9% din bacterii, fungi şi virusuri.

MOD DE UTILIZARE ŞI 
DOZARE

MOD DE UTILIZARE: diluaţi SANIMED® în apă şi pulverizaţi sau distribuiţi cu un burete 
sau un mop. Ustensilele şi obiectele mici care trebuie dezinfectate pot fi scufundate în 
soluţie. În cazul dezinfectării suprafeţelor care pot intra în contact direct cu alimente, clătiţi 
cu apă potabilă. Pentru acţiune virucidă, aplicaţi produsul pe suprafaţa curăţată anterior, în 
soluţie de 5 %, respectiv 250 ml la 5 litri de apă. DILUŢIE: Pentru curăţare normală, diluaţi 
SANIMED® în proporţie de 0,5 %, respectiv 25 ml la 5 litri de apă. Pentru dezinfecţie, diluaţi 
SANIMED® în proporţie de 1,5 %, respectiv 75 ml la 5 litri de apă şi lăsaţi să acţioneze cel 
puţin 5 minute pentru activitate bactericidă sau cel puţin 15 minute pentru activitate fungicidă 
şi virucidă.

SPECIFICAŢII Aspect: Lichid Transparent Verde
pH: 10,5 +/- 0,5
Greutate specifică [g/ml]: 1,000 +/- 0,020
100 g de produs conţin: Clorura de alchil-dimetil-benzil-amoniu pură 10 g, coformulanţi (*), 
coloranţi şi apă cât este necesar pentru 100 g.

Datele de mai sus sunt valori tipice de producţie şi nu constituie o specificaţie.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE Test de activitate microbiologică: EN1276 “Activitate bactericidă cu substanţe interferente”, 
EN1650 “Activitate fungicidă cu substanţe interferente”, EN13697 “Activitate bactericidă/
fungicidă. Încercare cantitativă a suprafeţei”, EN14476 “Activitate virucidă. Încercare 
cantitativă a suspensiei”, EN16777 “Activitate virucidă. Încercare cantitativă a suprafeţei”.

COMPATIBILITATEA 
PRODUSULUI

Când se respectă modul de utilizare recomandat, produsul poate fi utilizat pe toate 
materialele prezente în mod normal în bucătării/folosite pentru fabricarea diferitor ustensile. 
Dacă aveţi îndoieli, înainte de utilizare testaţi compatibilitatea pe o mică porţiune ascunsă.

PRECAUŢII PENTRU 
UTILIZARE ŞI DEPOZITARE

Produsul este exclusiv pentru uz profesional. Păstraţi în recipientele originale. Evitaţi 
temperaturile extreme. Pentru mai multe informaţii privind utilizarea şi eliminarea, consultaţi 
fişa cu date de securitate.

CERTIFICARE / 
CONFORMITATE

Agenţii tensioactivi conţinuţi sunt biodegradabili conform criteriilor definite de Directiva 
Europeană 648/2004/CE cu modificările ulterioare.

COMPOZIŢIE CHIMICĂ Pentru mai multe informaţii privind ingredientele produsului, consultaţi fişa cu date de 
securitate.
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N CODE 1511 EAN 8032680391248
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5 Oz. 176,37
Box x Pit 72
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